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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Wat gebeurt er volgens u met ons na het sterven?
Antwoord: Het geloof waarover de Bijbel spreekt, is ‘opstandingsgeloof’. In het Oude Testament is er geen verwachting van gelovigen te
vinden dat zij naar de hemel zullen gaan. In plaats daarvan denken zij
met afgrijzen aan de dood, als een toestand waarin er geen bewustzijn
meer is: “er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het
graf, waar u naartoe gaat” (Pred 9:10), geen gelegenheid God te loven
en anderen te wijzen op Zijn heil: “Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal u loven in het graf” (Ps 6:6; zie ook Ps 30:10 en Jes
38:18,19). Zij zien de dood als een vijand, een wrede heerser, uit wiens
macht je jezelf of een ander niet kunt bevrijden: “Niemand … kan (zijn)
broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven, de
losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn” (Ps 49:8,9). De mens gaat naar het dodenrijk en vergaat tot
stof. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ziel en lichaam.
Zo spreekt Jakob over zichzelf als neerdalend in het graf (bijv. Gen 37:35
– de NBG’51 geeft voor graf ‘dodenrijk’).
Maar hadden zij dan geen hoop? Zeker wel: op de opstanding: “Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak
en juich, u die woont in het stof …”(Jes 26:19); “Maar u, ga heen tot het
einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het
einde van de dagen” (Dan 12:13). De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft in hoofdstuk 11 over dat geloof in “een betere opstanding” in de toekomst, liever dan een tijdelijke opwekking (vs. 35).
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Velen menen echter dat sinds de komst van Jezus eeuwig geluk in de
hemel wordt gepredikt. Daarvan wisten Hij en de apostelen echter niets.
Jezus heeft nooit enig woord daarover gesproken; integendeel: Hij geeft
aan dat nooit iemand naar de hemel is gegaan en dat alleen Hij dat zal
doen: “niemand is opgevaren naar de hemel, dan … de Mensenzoon” (Joh 3:13 NBG’51). Hij predikt hetzelfde als de profeten vóór Hem
over de opstanding uit de doden. In het Johannes’ evangelie benadrukt
Hij dat zeer sterk: “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft,
dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar
het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh 6:39, 40 –
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zie ook de verzen 44 en 54; Luk 20:35,36; Mat 22:23,33). Jezus vraagt zijn
leerlingen dit onvoorwaardelijk te geloven, ook al is iemand gestorven
(zoals Lazarus): “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al was Hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” (Joh 11:25,26).
Ook de apostelen wijzen op de opstanding. Let op de redenering van
Petrus op de Pinksterdag, dat David in Psalm 16 nooit over zichzelf gesproken kan hebben, omdat zijn graf in Jeruzalem het bewijs is van zijn
dood. Maar het graf van Jezus is leeg, dus doelde David op Jezus’ opstanding uit het graf tot eeuwig leven (Hand 2:24-36). Hij zou dus nooit
meer terugkeren naar de dood en het graf, terwijl David nog altijd rust in
het stof van de aarde tot zijn opwekking door Jezus op de laatste dag.
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Jezus’ opwekking was voor Paulus het bewijs, de garantie, dat ook allen
die geloven zullen worden opgewekt: “Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er
door een Mens” (1 Kor 15). Zonder Christus’ opstanding zouden de doden nooit meer herleven: “als Christus niet is opgewekt, is uw geloof
zinloos … dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren” (vzn
17,18). Paulus wachtte op zijn opstanding, niet op zijn hemelvaart: “om
hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden” (Flp 3:10,11).
Waarom zouden zij deze verwachting hebben wanneer zij bij het sterven
naar de hemel zouden gaan? Zou hun mond dan niet dáárvan overstromen? Maar nee, hun mond stroomde over van blijdschap over de opstanding van Jezus en de hoop die zij en wij daardoor mogen hebben
eeuwig leven te ontvangen bij zijn komst. Sterker nog: zij waren bereid
te sterven voor die hoop. Zie de woorden van Paulus: “Ik wordt geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden” (Hand 23:6).
Nog even een vraag: Is het niet ongerijmd dat uw ziel straks met de Here
Jezus uit de hemel naar de aarde komt, om verenigd te worden met uw
lichaam, dan pas uit Jezus’ mond te horen wat uw eeuwige bestemming
zal zijn, om vervolgens met Jezus terug te gaan naar de hemel?
Voor de gelovigen is de dood een rust van de doodsslaap, waaruit de
Here hem of haar zal wekken bij zijn komst. Dat is het eenvoudige geloof dat God van ons vraagt. Kunt u Hem dat geloof tonen?
Jan Koert Davids
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Overdenking
Hoe liefelijk zijn uw woningen
Het zal u niet ontgaan zijn dat ik in elk nummer een artikel
schrijf over de Psalmen. Ze spreken mij, en naar ik hoop ook u, aan.

Mogelijk niet altijd op dezelfde manier. De één reageert anders dan de
ander: ù put steun uit bepaalde psalmen, en ik soms uit andere. Een jong
mens vindt ze vaak minder boeiend dan een oudere; een vrouw zal de psalmen misschien anders bekijken dan een man. Maar het mooie is toch dat er
psalmen genoeg zijn waaruit wij kracht kunnen putten, ons hele leven lang.
En soms is er zoveel over te zeggen, dat één pagina lang niet voldoende is…
In deze overdenking wil ik daarom wat langer stilstaan bij Psalm 84, die volgens het bijschrift “van de Korachieten” is. Zij waren de zonen van Korach, de
achterkleinzoon van Levi. Korach zelf was afvallig. Met Datan en Abiram en
nog 250 man kwam hij in opstand tegen Mozes en Aäron: “Zij liepen te hoop
tegen Mozes en Aäron en zeiden tot hen: Laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen ... Waarom verheft u zich dan boven
de gemeente van de HERE?” (Num 16:3). Mozes werd boos en stelde hen op
de proef. Zij en Aäron moesten vuurpannen nemen met reukwerk daarin en
naar de ingang van de tent van samenkomst komen. Het volk moest zich vervolgens terugtrekken uit de omtrek van de tenten van Korach, Datan en Abiram, en de aarde scheurde open en verslond alle opstandelingen: “het vuur
verteerde de 250 mannen, zodat zij tot een teken werden; maar de zonen van
Korach waren niet gestorven” (Num 26:10,11). Zijn zonen kwamen dus niet
om, en bleven God trouw. En nadat hun vader Korach er niet meer was, heeft
Pinechas – de kleinzoon van Aäron (dus neef van Korach) – de verantwoordelijkheid voor het gezin van Korach op zich genomen (1 Kron 9:20).
De Korachieten waren “dorpelwachters ... bewakers van de ingang” (1 Kron
9:19). Samuёl was een nakomeling van Korach, en het is geen toeval dat we
het volgende lezen, nadat God Samuёl drie keer geroepen had: “Samuёl
bleef liggen tot de morgen; toen opende hij de deuren van het huis van de HERE” (1 Sam 3:15). De jonge Samuёl vervulde dus trouw het werk van een Korachiet. Zo stonden alle Korachieten bekend als dorpelwachters in de tempel.
4

Bijbelpassages uit de NBG ‘51 vertaling

Nu we weten wat de Korachieten deden, kunnen we de taal van Psalm 84
beter begrijpen, vooral dat de Korachieten het steeds over Gods huis hebben
en hun liefde daarvoor. Dat hoor je in verschillende verzen, bijvoorbeeld:
vs. 2: “Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE van de heerscharen”
vs. 3: “Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HERE”
vs. 5: “Welzalig zij die in uw huis wonen”
vs. 11: “Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil
liever staan aan de drempel van het huis van mijn God dan verblijven in de
tenten van goddeloosheid”.
“De tenten van goddeloosheid” doen denken aan de opstand van Korach,
Datan en Abiram. De schrijver herinnert zich de woorden van Mozes: “Wijk
toch van de tenten van deze goddeloze mannen ... opdat u niet door al hun
zonden wordt weggeraapt” (Num 16:26). Door niet met hun vader mee te
gaan kregen zijn zonen een belangrijke taak in de tempel toevertrouwd: zij
stonden inderdaad liever aan de drempel van Gods huis dan dat zij verbleven
in de tenten van hun vader.
De taak van alle Levieten, vooral deze zonen van Korach, was levenslang in
het huis van God te dienen – uiteraard niet 24 uur per dag, maar in ploegen.
“David vergaderde alle oversten van Israёl, de priesters en de Levieten ... Ook
verdeelde David hen in afdelingen volgens de zonen van Levi (1 Kron 23:1-6).
Tot zijn zoon Salomo zei David: “Zie, hier zijn de afdelingen van de priesters
en Levieten, voor alle dienstwerk in het huis van God. Ook zijn er voor het
hele werk allerlei vrijwilligers bij je, met wijsheid voor elk werk” (28:21, HSV). En
als je verder leest [zie b.v. 2 Kron 8:14, 31:16,17, 35:4,10; Ezra 6:18] krijg je de
indruk dat deze Levietische zangers en deurwachters graag hun werk deden,
niet alleen in de tijd van David en Salomo maar ook tijdens de regeringen van
Hizkia en Josia, en nog later, na de ballingschap in de tijd van Ezra.
Overigens spreken twee andere Psalmen over de Korachieten, nl. 42 en 43 in
gelijkluidende taal: “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer
zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?” (42:3; zie ook 43:3,4).
En nu beginnen we Psalm 84 beter te begrijpen. De schrijver is één van deze
nakomelingen van Korach. Hij werkt heel graag in de tempel; bovendien
vindt hij het niet aangenaam als hij niet in de tempel mag komen om zijn taak
uit te voeren. Want ik heb heel sterk de indruk dat de schrijver van deze
psalm om één of andere reden niet in Gods huis mag komen. Waarom? Wanneer zou een Leviet verhinderd worden in de tempel te komen? Het meest voor
de hand liggende antwoord is: wanneer hij geen dienst had. Thuis wachtte hij
dan verlangend totdat het weer zijn beurt was. Maar er zijn andere, meer
speciﬁeke, mogelijkheden voorgesteld. Bijvoorbeeld dat deze schrijver na de
John Morris
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tijd van Salomo leefde, toen Jerobeam gouden kalveren opstelde in Betel en
in Dan (1 Koningen 12) “en zei tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem ... en hij stelde priesters aan uit alle kringen van het volk,
die niet tot de Levieten behoorden” (vzn 28-31). Of dat de psalm werd geschreven in de tijd dat Jeruzalem door koning Sanherib van Assur werd belegerd en de priesters en Levieten hun diensten niet konden vervullen. Of dat
het hier gaat om Levieten die door de Koning van Babel werden weggevoerd.
Ze konden toen 70 jaar niet in hun gelie oosde huis van God in Jeruzalem
komen; pas na hun terugkeer was dat weer mogelijk – en Psalm 84 weerspiegelt dan de blijdschap van deze terugkerende Korachieten.
Hoe het ook zij, we horen emotionele uitspraken als: “Mijn ziel verlangt, ja
smacht naar de voorhoven van de HERE”. Hieruit spreekt de stem van iemand
die enorme voldoening vond in de dienst van zijn God. Deze man peinst
steeds over Gods huis. Hij denkt aan vogels die aan de tempelmuren of onder
het dak nestelen: “Zelfs een vogel vindt een thuis, een zwaluw een nest om
haar jongen in te leggen. Zó is voor mij Uw altaar, God van de machten, mijn
Koning en mijn God” (vs. 4, vert Gerard Swüste) . Met ‘altaar’ bedoelt hij niet
alleen het brandoﬀeraltaar maar Gods huis in zijn geheel. Buiten de tempel
heeft deze goddelijke man geen echt thuis; Gods huis is zijn rustplaats.
Voor de Here Jezus was dat zeker zo! Zelfs als twaal arige jongen kon hij niet
wegblijven van de tempel waar Hij “te midden van de leraren zat, terwijl hij
naar hen hoorde en hun vragen stelde”. En tot zijn moeder zei Hij toen: “Wist
u niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader?” (Luc 2:46,49).
De les voor ons is duidelijk. Wij hebben geen tempel, en een kerkzaal kan
nooit hetzelfde zijn als de tempelvoorhoven die de psalmist kende. Niettemin
kunnen wij, in geestelijke zin, een diep verlangen hebben “naar de voorhoven
van de HERE ... de drempel van het huis van mijn God”. Gelovigen in Christus
maken immers deel uit van een geestelijk huis van God. Zij hebben toch een
verlangen om met medegelovigen samen te zijn, om God te kunnen loven en
gemeenschap met de heiligen te kunnen genieten? In die zin “smachten wij
naar de voorhoven van de Heer”. In die zin zijn Gods “woningen liefelijk”.
Wat kunnen we dan verder putten uit deze prachtige psalm? De verzen 6 t/m
8 zijn interessant: “Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de
gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken
zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen”. Waar heeft de psalmist het over? Het Hebreeuwse woord baka, dat hier
vertaald wordt met ‘balsem’ (of in de HSV ‘moerbei’) houdt het idee in van
tranen. Zij die optrekken naar Jeruzalem lopen soms door een tranendal; maar
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omdat zij zo verlangen naar Gods huis, maken zij het tranendal (volgens vers
7) “tot een oord van bronnen” [HSV: “dan maken zij God tot hun bron”]. Ook
wij kunnen dat ervaren. Ook al is onze pelgrimsreis moeilijk, al gaan we in dit
leven soms door een dor dal, dan moeten wij onze blik gericht houden op ons
doel, op het Koninkrijk. Vers 8 zal dan ook voor ons waarheid worden: “Zij
gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion”.
Wat tranen betreft: Jezus was daarmee vertrouwd: “Tijdens zijn dagen in het
vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geoﬀerd
aan Hem, die hem uit de dood kon redden ...” (Heb 5:7). Maar Jezus maakte
zijn tranendal tot een oord van bronnen; hij bracht levend water waar vroeger
droogte was. Hij was in zekere zin een pelgrim op reis naar Jeruzalem. Hij
maakte meerdere keren de lange en vaak zware tocht. Iedere keer als hij en
zijn discipelen naar de stad opklommen, zagen zij de indrukwekkende tempel
van Herodes. Maar binnen afzienbare tijd was die verwoest. De Levieten en
de Korachieten hadden geen werk meer. Zoals in de brief aan de Hebreeёn
staat: “Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige” (13:14). In Christus zien we uit naar het nieuwe Jeruzalem.
Jezus is ook elders in Psalm 84 te herkennen. In de eerste plaats in vers 10 de
‘gezalfde’, dat met ‘Messias’ weergegeven kan worden. En kijk nu eens verder naar vers 12: “Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere”. Dit laatste doet ons denken aan Johannes 1: “De wet is door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” (vs.
17). Het verbaasde mij eigenlijk te ontdekken, dat het woord genade slechts
twee keer in de Psalmen te vinden is (45 en 84). In de Messiaanse Psalm 45 vinden we ‘genade’ in vers 3: “Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag
mijn gedichten voor over een Koning ... U bent veel mooier dan de andere
mensenkinderen; genade [NBG liefelijkheid] is op uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God u voor eeuwig gezegend” (HSV).
En nu terug naar Psalm 84, vers 12: “De HERE geeft genade en ere; het goede
onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen”. Het is toch door Gods
genade, geopenbaard door Zijn Zoon, dat wij door de dood en opstanding
van onze Here Jezus vergiﬀenis ontvangen en gerechtvaardigd worden. Wij
wachten nu op de dag van zijn komst, het einde van onze reis door het dorre
dal, een reis die (zo God het wil) zal eindigen in “een oord van bronnen”. De
Korachieten dachten voortdurend aan de tempel van Salomo; gelovigen in
Christus verlangen naar het Koninkrijk, wanneer “de tent van God bij de mensen zal zijn en Hij zal bij hen wonen ...” (Op 21:3). “Welzalig zij die in uw huis
wonen, zij loven U gestadig” (Ps 84:5).
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Na het sterven van Lazarus zegt zijn zuster Marta tot Jezus “Ik weet dat hij bij de
opstanding op de laatste dag zal opstaan” (Joh 11:24). Daarmee sprak zij de algemene verwachting uit van gelovige Joden dat er in de eindtijd een opstanding van
doden zou plaatsvinden, zoals ook tegen Daniël gezegd was (Dan 12:13). Tot de
opstanding waren die doden in het graf, waarbij de Psalmist zegt: “Want in de
dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het graf?” (Ps 6:6, HSV).
Het is daarbij erg misleidend dat zowel de NBV als de NBG’51 het woord
‘dodenrijk’ gebruiken, waarmee de indruk gewekt wordt dat er sprake zou zijn
van een plaats waar de schimmen verblijf houden. Dat is echter een idee van de
oude Egyptenaren, dat later door Plato werd overgenomen, en heeft niets met
de leer van de Schrift te maken. Daarom is ook de SV en HSV zuiverder door het
woord ‘graf’ te gebruiken. In dat verband komen we echter een opvallende uitdrukking tegen in het Oude Testament. Naast sterven en begraven, wordt ook
gezegd dat iemand “tot zijn vaderen vergaderd werd” (NBG’51) of “verenigd met
zijn voorouders” (NBV) of “met zijn voorgeslacht verenigd” (HSV). Wat wordt
daarmee bedoeld?
Waar wij unieke begraafplekken per persoon kennen, was dat in Israël anders: er
waren familiegraven die generaties lang gebruikt werden. In 1979 werd een unieke archeologische vondst gedaan, net ten zuidwesten van de oude stad van Jeruzalem. In de tekening hiernaast is een opengewerkte voorstelling van een deel
van de vondst.
Het was een uitgehouwen graf uit de zevende eeuw vóór Christus, dat een langere periode in gebruik is geweest. Daarin werden twee kleine zilveren rollen gevonden, de oudste bekende handschriften met verzen uit de Bijbel, van een tijd
vlak vóór de inname van Jeruzalem door de Babyloniërs – dus in de tijd van Jeremia. Maar daarnaast toont het graf ook aan wat die uitdrukking “verenigd met
zijn voorouders” betekent. Er waren een aantal ‘kamers’, en één daarvan is in de
tekening van binnen zichtbaar. In de mooi afgewerkte ruimte boven waren er een
aantal plaatsen waar doden neergelegd konden worden (zonder kist of iets dergelijks), met een duidelijke uitsparing voor het hoofd. Na een langere tijd zouden
alle plekken bezet zijn, en werd de oudste plek vrijgemaakt door de overblijfselen, inmiddels een skelet, te verplaatsen naar een kelder daaronder, zodat er
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weer een plek beschikbaar kwam. Tevens werden ook de voorwerpen die met het
lichaam begraven waren, verplaatst naar de kelder. Deze kelder was verder niet
afgewerkt en het is duidelijk dat daar ook niemand in kwam.

De kelder is uiteraard een bron van vele archeologische vondsten, meer dan duizend, waaronder de twee zilveren rollen met Bijbelverzen. Een deel van de tekst
is de priesterlijke zegen (Numeri 6:24-26). Voor archeologen zijn uiteraard de rollen het meest waardevol. Maar dit graf toont duidelijk aan hoe in Israël iemand
eerst begraven werd, om op een later tijdstip “verenigd met zijn voorouders” te
worden op de meest letterlijke manier, door de overblijfselen bij die van eerder
overledenen in de kelder te leggen. De overblijfselen zouden door elkaar liggen.
Al vanaf de eerste telling van het volk in Numeri blijkt dat de afstamming voor
Israëlieten erg belangrijk was. De indeling is steeds per stam, en binnen een stam
per familie. En met deze wijze van begraven zouden de afstammelingen met hun
voorouders samen wachten op de opstanding.

Mark Hale en Leen Ritmeijer
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Brieven van Paulus
aan de gemeente inTessalonika (1)
De eerste brief (1)
Na hun vertrek uit de Romeinse kolonie Filippi komen Paulus en Silas in de Grieks
-Macedonische stad Tessalonika. Uit het boek Handelingen weten we dat de reden voor hun vertrek uit het huidige Turkije naar Griekenland, een visioen van
Paulus was, waarin een Macedonisch man vroeg naar Griekenland over te steken
om hen te komen helpen (Hand 16:9). Paulus krijgt dus nu voor het eerst de gelegenheid dit te doen. In tegenstelling tot Filippi is er in Tessalonika wel een synagoge; en zoals hij gewend is te doen gaat Paulus eerst daar naartoe. In de synagoge wil hij proberen zijn broeders uit het volk Israël ervan te overtuigen dat Jezus
de Zoon van God, de Messias, is, en dat God alleen in en door Zijn Zoon mensen
redt. En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas
aan (Hand 17:4).
Maar daarnaast blijkt, uit wat in Handelingen 17 verder nog wordt verteld, dat
Christus Paulus en Silas niet zonder reden naar Griekenland heeft gezonden. Er
zijn daar inderdaad Grieken die op hun goede boodschap hebben gewacht: En
ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen
(Hand 17:4). Deze Grieken gingen naar de synagoge, omdat zij geloofden in de
ene God die de Joden aanriepen. Zij waren dus tot geloof in die God gebracht
door het getuigenis van Joden. In de Griekse wereld waren de Joden, in tegenstelling tot de Romeinse wereld, geaccepteerd; en in veel gevallen werden zij ook
gerespecteerd. De voornamelijk Romeinse inwoners van de stad Filippi zeiden,
dat Paulus en Silas de stad in rep en roer hadden gebracht omdat zij Joden waren
(Hand 16:20). Daar accepteerde men ook het geloof van de Joden niet, want zij
moesten buiten de stad gaan (hoe tekenend en passend bij de boodschap van de
Bijbel: ga uit van haar) naar een (mogelijk geheime) plaats aan een rivier. In Tessalonika konden zij vrij naar hun synagoge, en er werd geaccepteerd dat ook
Grieken die bezochten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat veel Grieken in twee werelden bleven leven:
zij hadden het veelgodendom weliswaar afgezworen, maar velen konden niet of
maar gedeeltelijk loskomen van de gebruiken die verbonden waren aan de afgo10
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derij. Vaak werd dit ook van hen geëist: ze konden wel de God van de Joden vereren, maar mochten de eigen goden niet verwaarlozen, omdat de gemeenschap
waartoe zij behoorden daar schade van kon ondervinden. Dit betekende dat zij
voor de Joden toch heidenen bleven, omdat zij zich schuldig maakten aan vormen van afgoderij en hoererij, en verboden voedsel aten. Bovendien wilden zij
zich niet laten besnijden. Daarom was het nodig dat de apostelen vanuit Jeruzalem een brief schreven aan zulke heidenen, die tot geloof kwamen in Christus
Jezus. Enerzijds om hen ervan te weerhouden door te gaan met wat een gruwel is
in Gods ogen, anderzijds om duidelijk vast te stellen wat van hen werd verwacht
inzake de Wet. Het besluit aangaande de Wet was dat een volgeling van Christus
daar niet gebonden is, omdat een mens niet behouden wordt door een stelsel van
geboden en verboden na te leven. Ook hoeft de gelovige man zich niet te laten
besnijden, omdat het niet gaat om het vlees, maar om het hart. Wie zegt zich te
bekeren tot Christus moet een andere gezindheid krijgen. Hij of zij heiligt zich
voor Christus, houdt zich apart, gescheiden van de ongelovige, Godvijandige wereld. De oproep van God is uit de ‘wereld’ te gaan, door geen deel te nemen aan
wat daarin tegen Gods wil wordt gedaan. De gelovige in Christus behoort immers
tot Gods Koninkrijk, tot de hemel waar God en Zijn Zoon zijn. Deze gezindheid
van de gelovige, deze keuze voor een andere levenswijze dan de wereld gewend
is, kan tot gevolg hebben dat hij of zij uit de gemeenschap, waar hij of zij toe behoort – de kerk bijvoorbeeld – gestoten wordt.
Toen de niet besneden Griekse vereerders van God tot geloof kwamen in Jezus
Christus, en zich – in tegenstelling tot de meeste Joden – onderwierpen aan Gods
bevel zich te laten dopen in water, ontstond er een probleem: de bekende aloude
jaloerse haat van Kaïn ten opzichte van Abel. Jezus had al eens tegen de Farizeeën gezegd, dat zij zee en land rondtrokken om één bekeerling te maken. Al die
moeite deden zij om iemand, die tot geloof in de ene waarachtige God was gebracht, op hun conto te kunnen zetten. Maar het resultaat was meestal, dat die
‘proseliet’ er niet echt bij kon horen, omdat hij zich niet liet besnijden. En nu komen daar twee mannen, die het – in de ogen van de Joden die zich niet lieten
overtuigen – godslasterlijke geloof in een gekruisigde Jezus van Nazaret prediken, en allen die zich tot het Jodendom hebben bekeerd lopen naar hen over:
Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te
hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer. (Hand 17:5)
Het zal de Grieken in algemene zin niets hebben uitgemaakt wat de Joden precies geloofden. Paulus had in Athene gezien dat zij geen enkele god wilden vergeten, en zelfs een altaar hadden gemaakt voor een god, van wiens bestaan zij niet
afwisten. Het criterium zal wel zijn geweest dat het rustig moest blijven, zodat er
geen moeilijkheden kwamen met het Romeinse bestuur. Denk aan wat er later
Jan Koert Davids
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gebeurde in Efeze, toen de inwoners van die stad naar de arena gingen om hun
ongenoegen duidelijk te maken. De burgemeester van de stad was bang door de
Romeinen te zullen worden aangeklaagd wegens een ongeoorloofde bijeenkomst, die uitgelegd zou kunnen worden als een volksopstand.
Terugkerend naar Tessalonika: Er is kennelijk een verschil van opvatting onder de
Joden ontstaan, dat zich overal in de Grieks-Romeinse wereld begint te openbaren en het staatsbestel mogelijk raakt; want de Joden maken de stadbestuurders
van Tessalonika ongerust met hun aanklacht:
Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen … En
zij handelen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is. (Hand 17:7)
Het is goed hier nog even bij stil te staan, want het gaat hier om dezelfde aanklacht als tegen Jezus Christus zelf, waarmee de Joden Pilatus bang maakten:
Indien u deze loslaat, bent u geen vriend van de keizer; een ieder, die zich koning
maakt, verzet zich tegen de keizer. (Joh 19:12)
De aanklacht dat Jezus zich koning maakte, dwong enerzijds Pilatus tot een onderzoek: bent U de Koning van de Joden? en: U bent dus toch een koning?, en
anderzijds Jezus tot de belijdenis van waar het in het geloof in de eerste plaats
om gaat: dat Hij de Christus is, de door God aangestelde Koning over de aarde:
U zegt, dat Ik Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen. (Joh 18:37)
Pilatus zag in Jezus geen directe bedreiging van de Romeinse Staat, omdat Jezus
ook zei:
Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld was
geweest, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou
worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh 18:36)
Jezus wist echter ook, dat de aanklacht van de Joden het leven van Pilatus zelf
zou raken, als hij Jezus niet veroordeelde. Pilatus zou uiteindelijk kiezen voor het
redden van zijn eigen hachje, ondanks dat hij wist dat Jezus geen gevaar opleverde voor het Romeins gezag. Als zijn eigen discipelen al kozen voor het veilig stellen van hun leven, hoeveel te meer dan deze heidense bestuurder, die niet keek
op een mensenleven van een slavenvolk. Jezus’ getuigenis van de waarheid zou
dus, hoe dan ook, leiden tot zijn dood.
Van de pas bekeerde broeders en zusters in de eerste eeuw werd een zelfde getuigenis gevraagd als van Jezus. Overviel hen dat? Was dat voor hen een schrik en
teleurstelling, na de blijdschap over wat zij hadden gevonden en waren nagevolgd?
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Lucas schrijft, dat Paulus op drie opeenvolgende sabbatten in de synagoge van
Tessalonika spreekt. Zijn prediking leidt tot de bekering van enkele Joden en vele
Griekse vereerders van God. Het zal geen weken hebben geduurd voordat de niet
-bekeerde Joden jaloers werden. Gewoonlijk waren zij zeer impulsief en reageerden direct. Dus laten we zeggen dat Paulus en Silas alles bij elkaar maximaal vier
weken in Tessalonika waren, en dat de moeilijkheden in de vierde week (na de
derde sabbat) begonnen. Ze werden toen direct door enkele broeders naar de
naburige stad Berea gebracht. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen (3:3,4), dat hij hen persoonlijk had verteld dat zij verdrukt zouden worden:
U weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn; want ook toen wij bij u waren,
zeiden wij u al, dat wij verdrukt zouden worden, zoals u weet dat gebeurd is.
Deze brief schrijft hij ongeveer in het jaar 50 vanuit Korinte, na zijn korte verblijf
in Athene, en dus niet lang (zeg enkele maanden) na zijn vertrek uit Tessalonika.
Hij schrijft dus niet over een latere gelegenheid, waarbij hij achteraf gezegd heeft
dat zij zich niet moeten verwonderen, of ongerust maken, over hun verdrukking.
Ik ga ervan uit dat Paulus in zijn prediking en onderwijs, voordat bekeerlingen
gedoopt werden, over de consequenties van hun keuze gesproken heeft.
Tegenwoordig wordt er eigenlijk nooit meer gesproken over verdrukking, die een
christen, die van zijn of haar Heer getuigt, te wachten staat. Kennelijk wordt er
vanuit gegaan, dat wij leven in een wereld waarin het niet uitmaakt wat je gelooft, en waarin daarom niet te verwachten is dat er verdrukking zal komen. Maar
stel dat u als volwassene tot geloof bent gekomen en u hebt laten dopen, wat zou
u dan gedaan hebben, als het u vóór uw doop nadrukkelijk was gezegd? Dat u
hoorde dat de geloofsgenoten, bij wie u zich wilde aansluiten, dagelijks moeilijkheden met andersgelovenden hadden? Dat hun bezit werd geroofd, dat zij mishandeld werden, in de gevangenis werden gezet, en zelfs gedood? En hoe sterk is
het Godsfamilie gevoel in de geloofsgemeenschap waartoe u behoort, als bekend
wordt dat geloofsgenoten elders in de wereld aan den lijve verdrukking ondervinden? Is hun lijden dan het lijden van u allen? Realiseert u zich door hun lijden
meer wat de hoop, die God in Zijn Zoon gegeven heeft, waard is? Vat u moed
door hun volharding in het geloof, en wordt uw getuigenis daardoor krachtiger?
Of is de christenheid geheel vervallen tot gezapigheid en luiheid? Is zij terughoudend bij het getuigen, uit angst zelf te moeten lijden? Wat doet het u als u leest
over de eerste christenen:
Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de
Joden. Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. (2:14,15 NBV)
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Planten in de Bijbel
4. kruiden (3) alsem
Alsem (arthemisia absinthium) is een bitter kruid, dat overal in Israël groeit. Het is
een meerjarige plant, die er mooi uitziet met zijn grijsgroene en behaarde blaadjes, en wel een meter hoog kan worden. De bloemen hangen in gele trosjes in de
bladoksels en bloeien wel drie maanden. Een veld alsem ziet er in de zomer dan
ook prachtig uit en ruikt heel lekker. Alles van de plant is bruikbaar. De blaadjes
voor kwalen, de bloemen als geurstof. Tegenwoordig worden de bloemen nog
steeds gebruikt voor dure parfums en absint, een dure alcoholische drank.
Het was een bekend kruid voor allerlei kwalen. De Egyptenaren gebruikten het
veelvuldig, evenals later de Grieken en Romeinen. Vooral voor de spijsvertering
en tegen wormen hielp het erg goed. Het werkte ook als natuurlijk antibioticum.
Maar het werd ook gebruikt om een zwangerschap af te breken. Bij overlijden
strooiden de Egyptenaren alsem over het lichaam, om ongedierte geen kans te
geven. Het rook ook lekker, wat bij het balsemen erg belangrijk was. Het hielp
tegen vlooien, daarom werd het vaak in bedden gelegd.
In de Bijbel is alsem het symbool van bitterheid en droe eid. Het wordt altijd
negatief gebruikt. De Bijbel waarschuwt ons vele malen dat wij niet als alsem
moeten zijn. Zo zegt de Hebreeënbrief schrijver: “Zie er op toe dat … er geen enkele wortel van bitterheid [gal of alsem] opschiet” (Heb 12:15). In het Oude Testament komt het acht keer voor als waarschuwing en vervloeking, bijvoorbeeld in
Deuteronomium 29:18, Jeremia 9:15, 23:15 en Amos 5:7. In Openbaring 8:11 komt
het nog een keer voor bij Gods oordeel over de goddeloze aarde.
Bij de Pascha maaltijd stond alsem soms op tafel, maar omdat het niet ongevaarlijk was werden meestal andere kruiden gebruikt. Vooral voor kinderen was een
kleine hoeveelheid al heel gevaarlijk. Het kon hallucinatie veroorzaken of zelfs de
dood. Je moest er dus voorzichtig mee omgaan.
Wijn met gal (alsem, dat om de groene kleur en
bitterheid gal werd genoemd) werd aan soldaten
gegeven wanneer ze ernstig gewond of stervende waren. Jezus kreeg het aan het kruis van de
soldaten te drinken, maar weigerde het. Hij wilde helder blijven, en niet gaan hallucineren of
buiten bewustzijn raken, om de pijn en vernedering volledig te ondergaan.
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Bijbelpassages uit de HSV

Zelf studeren
met Open Bijbel
Nieuw leven in Christus Jezus
1. De bron van nieuw leven
De komst van Jezus Christus, bijna tweeduizend jaar geleden, markeert de
scheidingslijn tussen twee tijdperken in de heilsgeschiedenis. Door zijn leven van
gehoorzaamheid, gevolgd door zijn kruisdood, opstanding en verhoging in de
hemel, brak een nieuwe heilstijd aan. Tot dan toe was het heil “uit de Joden” (Joh 4:22). Om behouden te worden was inlijving in het verbondsvolk Israël, besnijdenis voor mannen en gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes de aangewezen weg. Daaraan kwam met de komst van Jezus Christus een einde. Kort
na zijn opstanding en verhoging geven zijn apostelen de grote gevolgen van zijn
komst aan, met de verkondiging van het nieuwe heilsprincipe: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan
de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Hand 4:12).
De basis voor de hoop op eeuwig leven
De hoop op eeuwig leven in oudtestamentische tijden was gebaseerd op de verbondsrelatie met God. Dit blijkt ook uit Jezus’ antwoord op de strikvraag van de
Sadduceeën, bedoeld om de opstanding uit de doden belachelijk te maken. Jezus zei eerst dat zij dwaalden, omdat zij zowel de kracht van God als de Schrift
niet kenden. En omdat zij vooral waardering hadden voor het eerste deel van de
Schrift, de vijf boeken van Mozes, wees Hij erop dat God Zich aan Mozes had bekendgemaakt met de woorden: “Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaäk, en de God van Jakob” (Mat 22:32; Ex 3:6). Als God van iemand, die eeuwen
eerder is gestorven, zegt: ‘Ik ben zijn God’, dan heeft die persoon een zekere
toekomst. Al ligt hij in de doodsslaap, de dag zal zeker komen waarop hij daaruit
gewekt zal worden om weer met God te wandelen.

Vraag 1: Gelovigen in Israël, zoals de koningen David en Hizkia, hadden een sterke a eer van de dood. Waarom? Zie Psalm 6:6 en Jesaja 38:18.
Toch is het juist op grond van dit leven met God, dat zij vertrouwden dat Hij hen
weer tot leven zou wekken. Zij zagen uit naar de ochtend van een nieuwe dag,
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wanneer het leven met God, dat bij het sterven ineens eindigt, voortgezet zal
worden. Een psalm van David is hier een goed voorbeeld van. Daarin verheugt
hij zich dat God zijn Heer is: “mijn erfdeel en mijn beker”.

Lees om te zien wat hij geloofde Psalm 16:10,11
De apostel Petrus legt uit, dat deze psalm op unieke wijze is vervuld door de opstanding van Christus, op de derde dag na Zijn begrafenis.

In Handelingen 2:25-32 vindt u zijn uitleg.
Dit geloof in de opstanding was algemeen onder de vromen in Israël.

Lees de volgende voorbeelden hiervan: Psalm 17:15 en Psalm 49:16
De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet deze heilsverwachting voortkomen uit het geloof van de aartsvaders van Israël. Zij verwachtten “de stad met
fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is”. “In dat geloof
zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de
verte hebben zij die gezien en begroet”. God erkent dat Hij een relatie met hen
heeft, en belooft dat zij in Zijn eeuwige gemeenschap, waarvan de stad een
beeld is, zullen komen: “Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid” (Heb 11:16).
Kenmerkend voor het nieuwe tijdperk, dat met Christus’ komst is aangebroken,
is dat behalve op de relatie met God de hoop op eeuwig leven ook is gefundeerd
op verbondenheid met Christus. Niet inlijving bij het verbondsvolk Israël, maar
een verbintenis met Christus Jezus is voortaan de aangewezen heilsweg.

Lees in verband hiermee 1 Johannes 5:11,12
De Broeder van Gods kinderen
Deze relatie met Christus wordt in het Nieuwe Testament op een aantal manieren geïllustreerd.

In Hebreeën 2:10-13 ziet u hoe de schrijver de relatie tussen Christus en de zijnen
als een familieband beschrijft.
God heeft dus het voornemen “vele zonen” tot heerlijkheid te brengen in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. Een menigte verlosten die niemand tellen kan,
genomen “uit alle volk en stammen en natiën en talen”, verenigd in een eenheid
die alle verschillen in a omst onbelangrijk maakt. Paulus spreekt hierover als
het doel dat God vóór de grondlegging van de wereld voor ogen had: “In liefde
heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen
door Jezus Christus” (Efez 1:5). God schaamt Zich niet de God van Zijn kinderen
te heten. Jezus schaamt zich daarom niet hen als zijn broeders en zusters te erkennen. Christus is het hoofd van een familie, die God bezig is te vormen. Allen,
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zowel de Verlosser als de verlosten, zijn kinderen uit één Vader. Christus als de
eniggeboren Zoon, de verlosten als zonen – die om hun relatie met Christus worden aangenomen.
De Eerstgeborene in een grote familie
De familierelatie van Christus met de zijnen wordt ook voorgesteld in zijn beschrijving als de Eerstgeborene. In Israël was dit de eerste die werd geboren. Hij
kreeg de voornaamste plaats onder zijn broers en zussen en het eerstgeboorterecht; en bij het overlijden van hun vader ontving hij een dubbel kindsdeel van
het familiebezit. De betekenis van de eerstgeboren zoon voor zijn ouders blijkt
uit de woorden van Jakob over Ruben: “mijn sterkte en de eersteling van mijn
kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen” (Gen 49:3).
Volgens de Wet van Mozes moesten de eerstgeborenen van mens en dier aan
God gewijd worden: “Heilig Mij alle eerstgeborenen”; “want alle eerstgeborenen
zijn mijn eigendom” (Ex 13:2; Num 3:13).
Voor de schrijver van Psalm 89 is de beloofde Zoon van David, die ook de Zoon
van God zal zijn, de Eerstgeborene, die onder alle andere koningen die in Gods
Koninkrijk op aarde zullen regeren de voornaamste plaats inneemt.

Lees nu zelf Psalm 89:27 en 28
Op grond hiervan noemt Johannes Christus “de eerstgeborene van de doden en
de overste van de koningen van de aarde” (Op 1:5).

Vraag 2:Welke plaats heeft Jezus in Gods familie volgens Paulus in Romeinen
8:29?
Vraag 3: Christus is de eerstgeborene van de Vader. Maar wat zijn volgens de
eerste brief van Johannes 1:12 alle andere kinderen van God dan?
Christus neemt, als de eniggeborene van de Vader, de voornaamste plaats in. Hij
is de eerstgeboren Zoon. Anderen worden Gods kinderen vanwege hun relatie
met Hem, met de bedoeling dat zij in dit leven in geestelijke zin, en op de opstandingsdag ook lichamelijk, Hem gelijk zullen zijn.

Vraag 4: De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet alle mensen die in geloof
hebben geleefd nog altijd in het graf liggen. Waarom? Zie hoofdstuk 11:39 en 40.
Onder allen die in geloof zijn gestorven “zonder de belofte verkregen te hebben”, is Christus de uitzondering; want Hij hoefde niet te wachten tot de opstandingsdag in de eindtijd. Davids verwachting dat hij niet voorgoed aan het dodenrijk overgelaten zou worden, ging in Jezus’ geval kort na diens sterven in vervulling. Hij ervoer drie dagen later de vreugde die David werd beloofd.

In Psalm 16:11 leest u over die vreugde.
Arthur Hale - Bewerking Jan Koert Davids
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Daarom noemt Paulus Christus de Eerste, het Begin en de Eerstgeborene. Onder
alle onsterfelijke, onvergankelijke kinderen is Hij als eerste op de dag van zijn
opstanding verheerlijkt: “Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat
Hij onder alles de eerste geworden is” (Kol 1:18).
a.
De eerste in de tijd, want vóór Hem was niemand uit de doden opgewekt
tot eeuwig leven, had niemand Gods gave van eeuwig leven ontvangen.
b.
De eerste in rang, want Hij is de ware Zoon, terwijl de anderen door God in
Hem als kinderen worden aangenomen.
Het Begin van de grote oogst

Vraag 5: Behalve met de eretitel ‘Eerstgeborene’ wijst Paulus ook met een ander
begrip op Christus als Eerste. Welk is dat? Zie 1 Korintiërs 15:20,23.
Ook dit heeft zijn oorsprong in het oude Israël. De Wet van Mozes schreef voor
dat de eerste schoof van de graanoogst, die de gehele oogst vertegenwoordigde, naar het heiligdom gebracht moest worden, om door de priester in een rituele beweging aan God gewijd te worden. Hierdoor erkende het volk Gods goedheid als Gever van de oogst, en daarmee werd de hele oogst geheiligd. Door
Christus de Eersteling te noemen, geeft Paulus aan dat ook Hij gezien wordt als
Eerste van de grote oogst die God bezig is binnen te brengen “tot lof van de
heerlijkheid van zijn genade”.
Het Begin van Gods Schepping
Behalve dat Hij Broeder, Eerstgeborene en Eersteling is, maakt Christus ook deel
uit van een nieuwe Schepping. Na zijn verhoging zei Hij: “Dit zegt de Amen, de
getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping” (Op 3:14).
Zowel in dit laatste Bijbelboek als in alle voorafgaande boeken is de Schepper
van hemel en aarde God Zelf: “U hebt alles geschapen, en om uw wil was het en
werd het geschapen” (Op 4:11); “Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de
hemel geschapen heeft en wat daarin is en de aarde en wat daarop is en de zee
en wat daarin is” (Op 10:6). Hij is ook de Schepper van de volmaakte familie.
Christus, opgewekt uit de dood tot eeuwig leven, is daarvan het begin. In zijn
stralende heerlijkheid krijgt Gods nieuwe schepping voor het eerst zichtbaar gestalte. Vandaar dat Paulus schrijft: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Kor 5:17).
Hij zegt niet: een nieuw schepsel maar “een nieuwe schepping”, zoals ook blijkt
uit “oude en nieuwe dingen”. De “oude dingen” betekent de in zonde en dood
vervallen wereld, en de “nieuwe dingen” de herschepping in Christus. Wie dus in
Christus is, heeft deel aan deze nieuwe wereld die God in Hem herschapen heeft.
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In Adam en in Christus
Naast wat we tot nu toe hebben gezien, is er nog een andere voorstelling van de
relatie met Christus, die in het verlengde ligt van de nieuwe schepping en Hem
ziet tegenover Adam als Hoofd van een nieuwe mensheid. Deze tegenstelling
komen we tegen in de uitdrukkingen “in Adam” en “in Christus”.
Paulus stelt Adam voor als de eerste mens, wiens overtreding rampzalige gevolgen heeft gehad voor al zijn afstammelingen.

Vraag 6: Wat is dit gevolg?
Hiertegenover stelt Paulus nog uitvoeriger Christus als Hoofdpersoon van een
ander geslacht. Terwijl Adams daad van ongehoorzaamheid verderf bracht,
brengt Jezus’ “daad van gehoorzaamheid” heil en leven voor zeer velen.
We zetten de gevolgen van de daden van Adam en Christus in Romeinen 5:12-19
nu naast elkaar:
Wat Adam betreft
gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de
zonde de dood, zo is ook de dood tot
alle mensen doorgegaan
door de overtreding van die ene zijn
zeer velen gestorven
het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling
door de overtreding van de ene de
dood als koning is gaan heersen door
die ene
door één daad van overtreding is veroordeling voor alle mensen gekomen
door de ongehoorzaamheid van één
mens zijn zeer velen zondaren geworden.

Wat Christus Jezus betreft
veel meer is de genade van God en
de gave, bestaande in de genade van
de ene mens, Christus Jezus, voor
zeer velen overvloedig geworden

veel meer zullen zij, die de overvloed
van genade en van de gave van de
gerechtigheid ontvangen, leven en
als koningen heersen door de ene,
Jezus Christus
zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden

Hieruit blijkt ook de noodzaak wedergeboren te worden uit een andere
‘aartsvader’ dan Adam, om voortaan ook “in Christus” te zijn en zo over te gaan
uit de doodstoestand tot nieuw leven.
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Het heilswerk dat Christus heeft gedaan
In hun uitleg van Christus’ heilswerk spreken de apostelen vaak over wat Hij voor
de zijnen heeft gedaan, in de zin van ten behoeve, of ter wille, of ten bate van
hen. Als Jezus de discipelen in de bovenzaal de symbolen van zijn oﬀer aanreikt,
zegt Hij: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ... Deze beker is het
nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt” (Luc 22:19,20).
Christus, zegt Paulus, is “te zijner tijd voor goddelozen gestorven” (Rom 5:6);
“gestorven voor onze zonden” (1 Kor 15:3); “heeft zichzelf gegeven voor onze
zonden” (Gal 1:4). Op vergelijkbare wijze schrijft Petrus, dat Christus “voor u geleden heeft”; is “gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen” (1 Pet 2:21;
3:18). Al zulke verklaringen van Christus’ heilswerk zien in zijn kruisdood, opstanding en verhoging iets dat door Hem en de Vader gedaan is, ten bate van de in
zonde en dood verkerende mensen.
Veelzeggend en verhelderend als al zulke verklaringen zijn, er is nog een ander
aspect dat de apostelen belichten. De uitdrukking “voor ons” laat de gevolgen
van zijn oﬀer voor Christus Zelf buiten beschouwing. De door Paulus veel gebruikte uitdrukking “in Christus” echter, vestigt de aandacht niet alleen op wat
Hij voor anderen heeft gedaan, maar ook op de betekenis van zijn Persoon als de
door de Vader aangestelde Bron van eeuwig leven.
Ook Christus’ geslachtsregister begint met Adam. De Vader verwekte Hem uit
een in zonde en dood vervallen mensheid, als Mens van vlees en bloed. Zijn
voornemen was dat Zijn Zoon, “geboren uit een vrouw, geboren onder de
wet” (Gal 4:4), zich zou vereenzelvigen met mensen.

Vraag 7: Waaruit blijkt Jezus’ liefdevolle bereidwilligheid zijn Vader in alles te
gehoorzamen, voordat Hij zijn predikingswerk begint?
In tegenstelling tot alle anderen die naar Hem toe komen, heeft Jezus geen zonden te belijden. Terecht zegt Johannes dan: “Ik heb nodig door U gedoopt te
worden en komt U tot mij?” (Mat 3:14). In zijn antwoord hierop geeft Jezus blijk
van Zijn voornemen alles te willen doen wat de Vader van Hem vraagt: “Laat Mij
nu geworden, want aldus past het ons alle gerechtigheid te vervullen.”
Dezelfde vrijwillige verbondenheid met mensen in geestelijke en lichamelijke
nood toont Jezus in zijn vele genezingen. Na te hebben verteld over wat Jezus
eens deed, gaat Matteüs verder met: “opdat vervuld zou worden, wat gesproken
werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: ‘Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen’” (Mat 8:17). Jezus liet zich dan ook
als Vertegenwoordiger van zijn volk naar Golgotha leiden, om een openbare,
pijnlijke en vernederende dood te ondergaan.
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“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor 5:21).

Lees nu wat Petrus heeft gezegd over het alles overtreﬀende oﬀer van Jezus, dat
hij met eigen ogen had gezien, in 1 Petrus 2:24.
De gevolgen van Christus’ overwinning voor Hem Zelf
Dankzij Gods openbaring mogen wij een glimp opvangen van het wonderbare
heilsplan, dat God vóór de grondlegging van de wereld ontwierp. Hij zou een
grote familie van volmaakte en onsterfelijke kinderen tot leven roepen uit een in
zonde en dood vervallen wereld, door de Zoon die Hij uit een vrouw zou verwekken. Wij hebben goede reden versteld te staan van de genade van de Vader, Die
in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid en liefde besloot Zijn liefde voor ons te bewijzen “doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven
is” (Rom 5:8). Ook hebben wij reden voor zeer grote dankbaarheid aan Christus,
voor zijn volledige medewerking om het plan van zijn Vader heerlijke werkelijkheid te maken, door Hem in alles te gehoorzamen, bewogen door de liefde die
zijn Vader mensen bewijst.
Het is onze verantwoordelijkheid en ons voorrecht te leren en te aanvaarden wat
ons is geopenbaard. Hieruit blijkt dat Christus’ gehoorzaamheid tot de kruisdood toe, zijn opstanding en verhoging tot gevolg had. Daarom is Hij als Heer
aan Gods rechterhand verheven, met zijn komst naar de aarde om Koning over
de toekomstige wereld te zijn in het vooruitzicht. Dat geeft Jesaja aan: “Om zijn
moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe ... Daarom zal Ik Hem de velen als buit geven” (Jes 53:11,12).

Vraag 8: Dit ‘daarom’ in verband met het heilzame gevolg van Jezus’ lijden voor
Hem Zelf, komt ook op twee plaatsen in het Nieuwe Testament voor. Kent u
deze plaatsen?
Dezelfde schrijver gaat hier aan het eind van zijn brief nader op in, als hij Christus’ opstanding in verband brengt met diens oﬀer. “De God nu van de vrede, die
onze Here Jezus, de grote herder van de schapen door het bloed van een eeuwig
verbond heeft teruggebracht uit de doden” (Heb 13:20). De opstanding van
Christus wordt zo gezien als het gevolg van zijn oﬀerdood. Al eerder in deze
brief heeft hij verteld dat Christus “met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf” (Heb
9:12), dat wil zeggen ook voor Zichzelf. Vandaar dat de engelen in de hemel, die
getuigen zijn geweest van zijn verhoging en verheerlijking, Hem lofprijzen voor
wat Hij door zijn oﬀerdood voor mensen heeft gedaan: “Het Lam, dat geslacht
is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,
en de eer en de heerlijkheid en de lof” (Op 5:12).
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De Zoon is eeuwig leven geschonken
Hoewel de reden voor Christus’ opstanding dus heel anders is dan die voor zijn
volk, is eeuwig leven ook voor Hem Gods liefdevolle gave. Jezus Zelf getuigt
hiervan als Hij zegt: “Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook
de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf” (Joh 5:26). “Leven in zichzelf”
betekent uiteraard veel meer dan onsterfelijkheid: de Zoon is door de Vader
aangesteld als Bron van leven voor anderen. En op wie anders zou die profetische psalm van David over de rijk gezegende Koning van toepassing zijn dan op
Christus?
Want U treedt Hem tegemoet met rijke zegeningen.
U zet een kroon van ﬁjn goud op zijn hoofd.
Leven vroeg Hij van U; U gaf het Hem,
lengte van dagen voor eeuwig en altijd (Ps 21:4,5).
Tot slot:
De vrucht van een juist begrip van de Persoon van Christus is dus het heldere
inzicht dat voor het eerst in Hem Gods genadige voornemen met al Zijn kinderen verwezenlijkt en zichtbaar wordt: “Hij is het begin, de eerstgeborene uit
de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is” (Kol 1:18). Hij Zelf staat
niet los van de zegenrijke gevolgen van zijn overwinning. Christus heeft Zich
zelfs tot in de dood met mensen vereenzelvigd, en is daarom aangesteld als
Bron van leven. Vandaar het beroep op allen die de vruchten van zijn overwinning verlangen te ontvangen, deel te nemen aan wat Hij voor hen heeft gedaan.
Van welk fundamenteel belang, maar ook hoe veelzijdig, dit deelnemen is, blijkt
uit de manier waarop Paulus hierover spreekt: Christus’ volk is met Hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt, en zal ook met Hem in heerlijkheid verschijnen. De speciﬁeke betekenis van deze uitdrukkingen van verbondenheid
zullen we in de volgende delen nader onderzoeken.

Antwoorden op de vragen

1. Omdat de dood het einde is van een leven in gemeenschap met God. 2. De
Eerstgeborene van vele broeders. 3. Aangenomen, geadopteerde kinderen. 4.
Zij moeten wachten tot de opstandingsdag, tot God alle anderen die in aanmerking komen, geroepen heeft tot Zijn Koninkrijk. 5. De Eersteling. 6. “In Adam
sterven allen” (1 Kor 15:22). 7. Door naar Johannes de Doper te gaan om door
hem gedoopt te worden. 8. “Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd” (Flp
2:9); “… daarom heeft U, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw
deelgenoten” (Heb 1:9).
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begrijpend zingen

Psalm 23

De HEERE is mijn Herder
In zijn jonge jaren was David, de schrijver van deze psalm, zelf schaapherder. Hij
hoedde zijn lammeren – en God behoedde hem. De woorden weerspiegelen Davids ervaringen; niet alleen toen hij schapen hoedde, maar tijdens zijn hele leven.
Voordat Hij koning van Israёl werd, werd hij door koning Saul vervolgd. Hij verbleef vaak in woestijnen, elke dag weer in vrees voor de dood. Maar God verliet
hem niet: “Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren ... Al ging ik ook door een dal
vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij ... U
maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders” (vzn 2-5).
God was niet alleen de Herder van David persoonlijk, maar van het hele volk Israёl. Door de profeet Ezechiёl sprak God over een tijd in de toekomst, wanneer
Hij Zijn volk uit de handen van hun vijanden zal redden: “In goede weide zal Ik ze
weiden ... en ze zullen grazen in de voortreﬀelijkste weide op de bergen van Israёl” (34:14). Horen wij hier niet een weerklank van Psalm 23?
En het is de Messias die dit zal volbrengen: “Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen” (Jes 40:11). Zoals God de Herder van Israёl was, is Jezus Christus, Gods
Zoon, voor alle mensen de goede Herder: “Ik ben de goede Herder; de goede
herder geeft zijn leven voor de schapen ... Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend” (Joh 10:11,14; vgl. Heb 13:20).
Voor de Here Jezus zelf was Psalm 23 ongetwijfeld een geliefde psalm. Elk woord
paste bij Hem, en in zijn tijd van nood putte hij zeker uit deze psalm veel troost
en sterkte. Zelfs toen Hij de kruisdood moest ondergaan, kon Hij met David zeggen: “U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven” (vzn 5,6). En net zoals
David zelf, kon deze Zoon van David door het lijden heen uitzien naar de dag
wanneer hij “in het huis van de HEERE” zou blijven “tot in lengte van dagen”. David leefde in de zekerheid van opstanding en eeuwig leven. Door de dood en opstanding van Jezus Christus is dit mogelijk geworden, en hebben ook allen die
zich door Hem laten leiden hoop op eeuwig leven, wanneer Hij terugkomt naar
de aarde.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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Licht op de wereld en het Nieuws
belangrijke feiten in het licht van de Bijbel
4. Gods voornemen in Jezus Christus
God beloofde Abraham, Izak en Jakob
een groot nageslacht. Jakob, die van
God de naam Israël ontving, kreeg
twaalf zonen – de stamvaders van het
volk Israël. Tijdens een zware hongersnood vertrok Jakob met zijn hele familie
naar Egypte. Daar was één van zijn zonen, Jozef – die zijn broers als slaaf verkocht hadden – onderkoning. Dit was
een onderdeel van Gods voornemen,
zoals Jozef besefte: “God heeft mij vóór
jullie uitgezonden om voor jullie een
overblijfsel veilig te stellen op aarde, en
jullie door een grote uitredding in leven
te houden” (Gen 45:7). Jozef sprak hier
ook als profeet over de toekomst.
Die grote uitredding was nodig, omdat
de Israëlieten na de dood van Jozef slaven werden in Egypte. Op de vooraf
vastgestelde en bekendgemaakte tijd
(Gen 15:13-16) toonde God Zijn trouw
aan Zijn woord. Hij zond Mozes als Zijn
woordvoerder, om hen uit de slavernij in
Egypte te leiden. Hij moest tot hen zeggen: “De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van
Izak en de God van Jakob, heeft mij naar
u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn
Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis
van generatie op generatie” (Ex 3:15).
Met HEERE wordt JHWH bedoeld, de God
die is en zal zijn waar Hij Zich in Zijn
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woorden, beloften en eden aan verbonden heeft. Hij zal altijd en in alles dat Hij
doet de God van Abraham, Izak en Jakob zijn. Hoe ver hun nakomelingen uit
die lijn ook afdwalen, God zal een rest,
een overblijfsel in leven houden, omwille
van Abraham, Izak en Jakob. Dit was
noodzakelijk in verband met een andere,
uiterst belangrijke belofte die God hen
deed: “In u en uw nageslacht zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend
worden” (Gen 12:3, 18:18, 22:18, 26:4,
28:14). Alle geslachten zijn hier allen die
door hun geloof in aanmerking komen,
uit alle mensen uit alle volken en tijden.
Paulus legde uit dat “uw nageslacht” in
eerste instantie in enkelvoud opgevat
moet worden: “dat is Jezus Christus” (Gal 3:16). Maar in en door Hem
zullen velen delen in Gods beloften: “Als
u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de
belofte erfgenamen” (vs. 29). Dus ook
wat God in Christus doet, maakt deel uit
van Gods trouw aan Zijn beloften aan
Abraham, Izak en Jakob.
Het Nieuwe Testament benadrukt dat
Jezus is voortgekomen uit het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob. Hij is
de vervulling van Gods beloften aan hen,
want “het is immers overduidelijk dat
onze Heere van Juda afstamt” (Heb
7:14a). Waarom? Matteüs geeft in 1:1:
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“Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van
Abraham” (ook vs. 17). Dit is zelfs door
Jezus’ Joodse tegenstanders nooit bestreden. Iedereen kon in de registers
nagaan of dit zo was. Paulus schreef:
“Zij zijn immers Israëlieten; voor hen
geldt de aanneming tot kinderen en de
heerlijkheid en de verbonden … en de
beloften. Tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is, wat het vlees betreft, de
Christus voortgekomen” (Rom 9:4,5).
Zelf zei Jezus hier kortweg over: “het
heil is uit de Joden” (Joh 4:22 NBG’51).
Voordat Jakob stierf, had hij Juda een
bijzondere zegen gegeven: “De scepter
zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken
gehoorzamen” (Gen 49:10). Met deze
Silo wordt de eeuwige Koning, de Messias
van God, bedoeld. De eerste scepter van
Juda werd gevoerd door David. Hem
plaatste God in Zijn verkiezend voornemen op de troon in Jeruzalem. Salomo
getuigde na de dood van David, dat God
tot zijn vader gezegd had: “Ik heb Jeruzalem verkozen om daar Mijn Naam [de
God van Abraham, Izak en Jakob] te laten zijn, en Ik heb David verkozen om
koning te zijn over Mijn volk Israël” (2
Kron 6:6). Wat de vervulling van de zegen van Juda betreft, had God tot David
gezegd: “Uw huis en uw koningschap
zullen voor uw ogen voor eeuwig vast
staan, uw troon zal voor eeuwig zeker
zijn” (2 Sam 7:16). Maar de lijn van uit
hem voortkomende koningen kwam na
enkele honderden jaren ten einde. Tot
de laatste zei God: “Zet af die kroon! …
Een puinhoop … zal Ik ze maken. Maar
Jan Koert Davids

ook zo zal het niet blijven. Totdat hij
komt, die er recht op heeft en aan wie Ik
het geven zal” (Ezech 21:25-27 NBG’51).
Deze “hij” is de Silo in de zegen voor
Juda. In die zegen is ook sprake van volken. Dat zijn in de eerste plaats de volken van Israël, maar uiteindelijk alle volken. Jesaja schreef over “De Knecht van
de HEERE”. God zei tot deze Knecht:
“Het is te gering dat U voor Mij een
Knecht zou zijn om op te richten de
stammen van Israël en om hen die van
Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht
voor de heidenvolken, om Mijn heil te
zijn tot aan het einde van de aarde” (49:6); en van Hem: “Zie, mijn
Knecht zal … verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden” (52:13). Jesaja vertelde van Hem:
“Het voornemen van de HERE zal door
zijn hand voortgang hebben” (53:10
NBG’51). Daarom kon Petrus, sprekende over Jezus Christus, tot de Joodse
Raad zeggen: “En de behoudenis is in
niemand anders, want er is ook onder
de hemel geen andere naam aan de
mensen gegeven, waardoor wij moeten
behouden worden” (Hand 4:12 NBG’51).
JHWH is de God van Abraham en Izak
en Jakob voor de nakomelingen uit hun
lijn; maar ook, en vooral, in het licht
van hèt Nageslacht. In Hem vervult
God al Zijn beloften aan hen. Wie christen zegt te zijn, kan daarom niet zeggen dat wat de Bijbel zegt over verkiezing van Izak boven Ismaël, niet waar
is. Dan vervalt het fundament onder
het christelijk geloof, omdat Jezus dan
niet de Zoon van de belofte is, de Messias, de toekomstige Wereldkoning.

25

God geloven
rotsvast overtuigd zijn van Gods trouw aan Zijn woord
“Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend” (o.a. Rom
4:3). Het woord ‘gerechtigheid’ is een juridische term voor wat wij vrijspraak van
het ten laste gelegde zouden noemen. Paulus legt in enkele brieven uit dat, op
basis van dat geloof, God Abraham vrijspreekt van alle dingen waardoor hij als
mens verdient te sterven. Paulus vervolgt in de brief aan de Romeinen: “opdat hij
een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook
hun de gerechtigheid toegerekend zou worden” (vs. 11). Met andere woorden,
als wij, niet-Joden, hetzelfde geloof tonen als Abraham, dan is hij daarmee onze
geestelijke vader geworden en wordt ook ons gerechtigheid toegerekend.
Er staat niet dat Abraham in God geloofde, maar “Abraham geloofde God”. Nu is
uiteraard ‘in God’ geloven essentieel om Hem aan te roepen. “Wie tot God komt,
moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken”. Maar rechtvaardigmaking gaat niet over ‘in God’ geloven, maar God geloven, wat een essentieel
verschil is. Het gaat er niet om dat we aannemen dat God bestaat, maar dat we
er rotsvast van overtuigd zijn dat Hij trouw is aan Zijn woord, en altijd doet wat
Hij belooft. Daar heeft de mens altijd moeite mee gehad.
We zien bij de tweede generatie mensen dat Kaïn zijn broer Abel vermoordt.
God stuurt hem weg, waarop Kaïn bang wordt dat hij daarmee vogelvrij verklaard is. God komt hem echter tegemoet: “En de H
merkte Kaïn met een
teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden” (Gen 4:15). Toch
vertrouwt Kaïn het niet helemaal, en we lezen dat hij een stad bouwt. Dat levert
vaak vragen op. Maar dat ligt aan onze kennis van Hebreeuws. Een stad in de
Bijbel is alles met een muur er omheen, zonder muur is het een dorp. Het zegt
niets over het aantal mensen dat er woont. Kaïn vertrouwt toch niet volledig op
Gods belofte en bouwt een muur om zijn verblijfplaats voor hem en zijn gezin.
We zien in de Schrift vele voorbeelden van mensen die niet volledig op God vertrouwen. Koningen sluiten verbonden met andere naties, om samen sterker te
zijn. Wellicht zijn er menselijk gesproken verzachtende omstandigheden, maar
zoals het beschreven wordt, is de les dat mensen niet op God vertrouwen, God
niet geloven.
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Waar het dus om gaat, is een onwankelbaar vertrouwen dat wat God gezegd
heeft waar is en gebeuren zal. Geloof wordt in de brief aan de Hebreeën gedeﬁnieerd als “een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de
zaken die men niet ziet” (Heb 11:1). Nu is die zekerheid van het geloof er niet
vanaf dag één. Geloof moet groeien. En dat is goed te zien in het voorbeeld van
Abraham. Hij wordt eerst gevraagd zijn hele familie achter te laten en alleen met
zijn vrouw en knechten in Kanaän te gaan wonen. Hij woont daar in tenten, volledig onbeschermd. Hij ziet dat God voor hem zorgt. Het groeiend geloof is echter
niet één opgaande lijn. Er zitten pieken en dalen in, maar de lijn is wel stijgend. In
het land Kanaän geeft God hem een aantal beloften. En op een gegeven moment verbindt God zich zelfs met een eed, om de beloften kracht bij te zetten.
God belooft onder meer dat hij en zijn vrouw Sara een eigen zoon zullen krijgen,
hoewel dat menselijk gesproken, gezien haar leeftijd, onmogelijk is. Ook daar
blijkt Gods woord betrouwbaar, Izak wordt geboren. En dan krijgt hij de opdracht om deze zoon Izak ter dood te brengen. Soms denken mensen dat het
enkel gaat om het leed om een eigen zoon te zien sterven. Maar het is veel meer
dan dat. Door Izak zouden al Gods andere beloften in vervulling gaan. Als Izak
sterft, dan kunnen Gods beloften geen werkelijkheid meer worden. Abraham
weet voor zichzelf echter zeker dat God zal doen wat hij beloofd heeft, en de enige oplossing die hij kan bedenken (volgens de brief aan de Hebreeën) is dat God
blijkbaar mensen uit de doden op kan wekken, iets dat niet eerder in de Schrift
genoemd was. “En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug” (Heb 11:19).
Nu hoorde Abraham de woorden rechtstreeks van God, of door bemiddeling van
engelen. Hij had gezien dat God deed wat Hij beloofde, en geloofde God volledig. Datzelfde zien we ook bij Gideon. Twee nachten achter elkaar was ofwel het
vlies dat hij op de grond had neergelegd nat en de omgeving droog of andersom.
Ook hij geloofde God, en versloeg met een paar honderd man het machtige leger van de Midianieten. Er staan veel meer voorbeelden in de Schrift waar men
eerst iets kleins ziet als bewijs, waarna volledig vertrouwen gevraagd wordt. Later in de geschiedenis is het vaak een profeet die Gods woorden overbrengt. “Zo
zegt de Heer” hoorden zij dan, en het volk moest er maar op vertrouwen dat God
dit ook werkelijk gezegd had. Om te voorkomen dat mensen maar blindelings de
eerste de beste gingen geloven die zei profeet te zijn, gaf God hun ook hier een
zelfde lakmoesproef. Zij konden de profeet vragen om een profetie die op korte
termijn uit zou komen. Door de vervulling daarvan te zien, wisten ze dat God
door de profeet sprak, maar dan werd ook geëist dat ze de rest van de woorden
van die profeet ook vertrouwden, ook al gingen die over de verre toekomst. Zo
zien we dat bijvoorbeeld Jesaja korte termijn profetieën over omringende volken
afwisselt met lange termijn vooruitzichten over wat er met landen gebeuren zal.
Mark Hale
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God geloven
Hoe zit dat met ons? God zegt dat Hij tot ons spreekt door de Schrift, Zijn woord.
Tegelijk leven wij in een wereld waar minstens de laatste tweehonderd jaar mensen die God niet geloven theologie studeren en ons vervolgens steeds vertellen
dat de Bijbel geschreven is door mensen vanuit hun eigen wereld. Zij hebben hun
eigen gevoelens en denkbeelden vastgelegd. Het is mooi om te lezen, maar heeft
niet meer waarde dan andere geschriften. Deze mening hebben velen overgenomen, zodat de meeste Nederlanders nu denken dat geloof ook maar een mening
is, zoals sommigen tegenwoordig beweren dat wetenschap ook maar een mening is. Zelfs de betekenis van het woord ‘geloof’ is aangepast, als men een vraag
beantwoordt met ‘ja, ik geloof van wel’ als synoniem van ‘ik denk het’. De profeet
Jesaja sprak over het gebrek aan geloof dat zijn volksgenoten hadden, en zoals
gezegd gaf hij hun korte en lange termijn profetieën. Hij sprak zich ook uit over
een koning in de toekomst, en noemt hem zelfs bij naam. Dat was reden voor
theologen om vast te stellen dat dit later geschreven moest zijn, en een tweede
Jesaja (deutero-Jesaja) te introduceren. Wikipedia geeft dit aan als wat ‘moderne
onderzoekers’ hebben vastgesteld. Dit was de eerste van vele pogingen om boeken in de Schrift op te knippen en naar andere tijden te verplaatsen.
Jesaja beschrijft dat God het volk Israël heeft uitgekozen om Zijn getuigen te zijn
in de wereld. Maar Hij zegt ook dat het volk gefaald heeft in die opdracht. “Wie is
er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode die Ik zend? Wie is blind zoals
de volmaakte, blind zoals de knecht van de H
?”, om te vervolgen “De H
was hem genegen omwille van Zijn gerechtigheid, Hij maakte hem groot door de
wet, en luisterrijk. Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; opgesloten in
gevangenissen. Zij zijn een prooi geworden, en niemand redt … Wie onder u
neemt dit ter ore?” (Jes 42). Overigens zijn Christenen in de afgelopen 2000 jaar
ook geen betrouwbare getuigen geweest van Degene wiens Naam zij dragen.
In de volgende hoofdstukken beschrijft de profeet een denkbeeldige rechtszaak,
om te bepalen wie werkelijk betrouwbaar is, God of alles waar mensen hun vertrouwen op stellen, de afgoden. “Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de H
;
voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. Laten zij aanvoeren en
ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was,
opdat wij het overdenken en kennis nemen van de aﬂoop. Of doet ons het toekomstige horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten,
dat gij goden zijt” (41:21-23 NBG’51). De andere volken, als aanbidders van deze
afgoden mogen hun getuigen oproepen, en Israël is en blijft Gods getuige.
“Laten alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen ... Laten zij
hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden, en men
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rotsvast overtuigd zijn van Gods trouw aan Zijn woord
zal horen en zeggen: Het is de waarheid! U bent Mijn getuigen, spreekt de H , en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er
geen zijn. Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn?” (Jes 43:9,10).
We zien dat God beschrijft dat Israël Zijn getuige is en blijft. Door dat volk toont
Hij aan dat Hij de enige ware God is, die volledig betrouwbaar is. Voor ons geldt
dus dezelfde lakmoesproef als voor het volk lang geleden. We kunnen zien of de
door God gesproken woorden uitkomen. Daarbij is de ontwikkeling met Israël
een duidelijk voorbeeld. We kijken dan niet naar obscure gebeurtenissen in vroegere tijden, maar naar dingen die heel duidelijk zijn in onze tijd.
Voordat Israël het beloofde land introk kregen ze te horen welke zegeningen ze
zouden ervaren als ze naar God zouden blijven luisteren, maar ook welke vloeken over hen zouden komen als ze dat niet deden. Uit de Schrift is duidelijk dat
het tweede helaas opging. Dit staat uitgebreid beschreven in Leviticus 26 en
Deuteronomium 28. Beide hoofdstukken komen overeen. De vervloekingen beginnen uiteraard met wat er in het land zelf zou gebeuren, als waarschuwing.
Maar vervolgens wordt beschreven dat zij uit het land verwijderd zouden worden
en over heel de wereld worden verspreid. Nu is dat op zich niet heel bijzonder,
want dat is veel meer volken overkomen. Die andere volken zijn echter opgegaan in de volken waar ze terecht kwamen, maar de Joden niet. God zou hen als
verspreide volk bewaren als Zijn getuigen. Ze zijn opgejaagd, tot spreekwoord
geworden, vervolgd, en toch blijven ze herkenbaar als Joden. Zelfs in Nederland
is ruim 100 jaar geleden geprobeerd hen te laten assimileren. Joods moest een
godsdienst worden. Er was vrijheid van godsdienst, maar niet meer dan dat. De
structuur die hen als apart volk verbond, werd onmogelijk gemaakt. Tegelijk waren er ook Joden die zelf op wilden gaan in de Nederlandse bevolking, om van
alle problemen af te zijn. Het is anders gelopen. En naast deze profetieën zien we
de belofte dat God hen terug zou brengen naar hun eigen land, uiterlijk een volk
als vele andere. Dat is een belofte die bij vele profeten terug te vinden is. Het
voert te ver om hier in detail naar de profetieën te kijken, daarom een verwijzing
naar de website MetOpenBijbel.nl onder het kopje boeken en dvd’s (of via de
redactie als u geen internet heeft), waar uitgewerkte voorbeelden te zien zijn.
We zien met eigen ogen de betrouwbaarheid van Gods woord. Dit is onze lakmoesproef. God verlangt van ons het geloof dat al Zijn andere woorden ook betrouwbaar zijn. Dat we niet afgeleid worden als ongelovigen Zijn woord afschrijven, maar dat we met volledig vertrouwen de toekomst tegemoet zien, in de
zekere hoop dat met de terugkeer van Israël een nieuwe lente in aantocht is.
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Ontmoeting

met:

David had vele zonen, en zijn oudste dacht recht op de troon te hebben. Maar God had Salomo uitgekozen, en zorgde ervoor dat hij koning
werd. De profeet Nathan had namelijk tot David gezegd: “Zie, een
zoon zal u geboren worden; díe zal een man van rust zijn, want Ik zal
hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo
[Vredevorst] zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede en stilte
over Israël geven” (1 Kron 22:9). Bij zijn geboorte noemde de HEERE
hem zelfs Jedid-Jah ‘geliefde’ (2 Samuël 12:25). Deze naam wijst vooruit naar de ware Geliefde: Jezus (Matteüs 3:17 en 17:5). David sprak aan
het eind van zijn leven Salomo indringend toe en besloot met de oproep: “Wees sterk en moedig” (1 Kron 22:1-13) – dezelfde woorden als
Mozes sprak tot zijn opvolger Jozua. Salomo had het goed begrepen en
begon zijn koningschap met dezelfde eerbied, trouw, gehoorzaamheid
en liefde voor God als zijn vader.
David had de ark naar Jeruzalem gehaald. Het altaar stond echter nog
in Gibeon in Benjamin, voor de tabernakel die Mozes had gemaakt.
Daar ging Salomo op een dag heen met alle leiders van het volk, om
God oﬀers te brengen en tot Hem te bidden. ’s Nachts zei God tot hem
in een droom: “Vraag wat ik U geven zal” (1 Kon 3:5). Dit was niet zomaar een geschenk, maar een beproeving, test. Salomo hoefde niet
lang na te denken. Hij verlangde de HEERE te dienen en een goede koning en herder van het volk te zijn, net zoals zijn vader. Hij besefte dat
hij daarvoor Gods hulp nodig had. Het antwoord van Salomo getuigt
van grote nederigheid en eerbied (vanaf vers 6). In vers 9 doet hij zijn
wens: “Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad”. Vanwege deze onzelfzuchtige keus krijgt
hij er van God rijkdom en een lang leven bij. Ook Jezus koos niet voor
zichzelf en kreeg eeuwig leven. Salomo was heel dankbaar en toonde
dat door zijn taak om de tempel te bouwen voor God snel uit te voeren.
Voordat hij ging bouwen kreeg hij een moeilijke rechtszaak. Zijn wijze
uitspraak in de zaak van de twee vrouwen en hun baby’s kent iedereen.

Kennismaking
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bijzondere
Bijbelpassages uit de HSV

Salomo (1)
Waarop het hoofdstuk eindigt met “men had ontzag voor de koning,
want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was” (1 Koningen 3:28).
De tabernakel en de tempel waren ontwerpen van God Zelf. Mozes en
Salomo hadden het voorrecht die te bouwen. Mozes kreeg het ontwerp zelf van God te zien. Salomo gebruikte het ontwerp dat zijn vader van God gezien had. God zorgde ook voor de juiste mensen die
alles konden maken. Voor de tempel kwamen ze niet allen uit Israël.
Hiram, de koning van Tyrus was bevriend met David geweest, en had
hem geholpen met het bouwen van diens huis. Nu wilde hij de vriendschap graag voortzetten (1 Koningen 5:1). Salomo greep zijn kans en
vroeg hem om hulp.
Na zeven jaar was de tempel klaar en werd hij ingewijd. Bij het zingen
van de priesters en de Levieten vulde de tempel zich met een wolk,
waardoor niemand zijn werk meer kon doen. Salomo zei: “De HEERE
heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen” (vs. 8:12). Daarna
sprak hij een prachtig gebed (vzn 22-53 – leest u dat maar eens) en zegende het volk. Hij trad hierop als koning-priester, een voorafschaduwing van de ware Koning-Priester Jezus Christus.
Over zijn eigen huis bouwde Salomo wel 13 jaar. Nadat dit klaar was
verscheen de HEERE hem opnieuw: “Toen verscheen de HEERE ’s nachts
aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb
voor Mijzelf deze plaats verkozen als oﬀerhuis” (2 Kron 7:12). Maar alleen als hij en het volk trouw zouden blijven (vzn 13-22).
Voor zijn huishouding was veel voedsel nodig (1 Kon 4:54). Het volk en
schatplichtige omliggende landen brachten dat op. Het betekende dat
het volk welvarend was en rust had: “En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot
Berseba, al de dagen van Salomo” (1 Kon 4:22). Nooit is er een rijk geweest dat zo mooi verwijst naar het rijk van de Heer Jezus als dit in de
begintijd van de regeringsperiode van Salomo. De uitdrukking voor
het Vrederijk: “ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom”
zien we in de profeten Micha en Zacharia (Micha 4:4; Zach 3:10).
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Fundamentele begrippen
van het Kwaad
41. Duivel — samenvatting en aanvullingen (2)
Moeilijkere passages (vervolg)
U hebt de duivel tot vader
De Joden zeiden dat zij het nageslacht van Abraham waren; maar vooral hun plannen Jezus te doden, wezen erop dat dit anders zat: “U hebt de duivel tot vader”, zei
Jezus (Joh 8:44). Uit het voorgaande blijkt dat we de verklaring bij mensen moeten
zoeken. Jezus gaat verder: “en (u) wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een
mensenmoorder van den beginne”. De eerste die een mens vermoordde was Kaïn.
Hij doodde zijn broer Abel, en gaf zo uitvoering aan zijn in jaloerse haat bedachte
plan. In zijn eerste brief lijkt Johannes nog iets ter verklaring te willen zeggen. Hier
noemt hij Kaïn bij name: “Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broer” (1 Joh
3:12). Kaïn was dus een duivel, net als Judas en de Joden die Jezus willen doden. In
geestelijke zin zijn zij zonen van Kaïn en niet van Abraham; duivels, omdat zij vijanden van God, Zijn Zoon en Zijn kinderen zijn.
De leugenaar van den beginne
Jezus geeft echter behalve ‘mensenmoorder’ nog een andere reden voor de kwaliﬁcatie van duivel: ‘leugenaar’: “staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (vs. 44). Leugenaar is één van de betekenissen van
diaballos: bedrieger. Na de moord op Abel vraagt God Kaïn: “Waar is uw broer Abel?”.
En dan volgt de leugen “Ik weet het niet” (Gen 4:9).
De duivel zondigt van den beginne
In Genesis volgen nu twee geslachtslijnen. De eerste is die van Kaïn, die ‘de zonen
van de mensen’ genoemd wordt, en eindigt met een moordenaar als Kaïn: Lamech.
Dit past volledig bij Jezus’ karakterisering dat Kaïn “de mensenmoorder van den beginne” is. Niet al zijn nakomelingen hebben geweld gebruikt of zijn leugenaars geweest. Maar de lijn van Kaïn staat voor een type mensen: zij die verdorven zijn, omdat zij zich niet bekommeren om God of gebod, en zij die God geloven en dienen. Op
die wijze kan Abraham dus de geestelijke vader van alle gelovigen zijn, en Kaïn van
alle bedriegers en mensenhaters en moordenaars. De tweede geslachtslijn is die van
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Seth, de ‘vervanger’ van Abel, die ‘de zonen van God’ genoemd wordt, die loopt via
Abraham en David, en eindigt met Jezus, de Verlosser van zonde en dood.
Geheel in deze manier van beschrijven, past wat Johannes in hoofdstuk 3 van zijn
eerste brief zegt. Daar toont hij weer die twee lijnen: de kinderen van God en de kinderen van de mensen. En hij spreekt niet mensen buiten de gemeente aan, maar
daarbinnen. Wat hij duidelijk wil maken, is dat wie zegt bij Christus te horen, alles
doet wat in zijn of haar vermogen ligt om niet te zondigen en aan Hem gelijk te zijn,
zijn gezindheid te tonen. Wie niet strijdt tegen de zonde, is een mens in zijn natuurlijke staat, ongehoorzaam aan God. Hij schrijft: “Ieder die de zonde doet, doet ook
de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En u weet, dat Hij [Christus, de
Zoon] geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet … Kinderkens, laat niemand u misleiden.
Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij; wie de zonde doet is uit de
duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (van God) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen
van de duivel kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,
evenmin als wie zijn broeder niet lie eeft” (1 Joh 3:7-10). We merken dus de overeenkomst in de eerdere beschrijving van “de moordenaar van den beginne” en “de
leugenaar van den beginne”.
Zit er een bovennatuurlijk wezen achter de Godvijandige daden van mensen?
De invloed van het humanisme bracht het idee in het christendom dat de mens op
zich goed is. Dat leidde tot de conclusie: ‘dus moet er wel iets of iemand achter zitten als we iets slechts doen’. Maar waarom wordt dit in de Bijbel nooit gezegd? Eerder het tegendeel is waar. De schrijvers van het Nieuwe Testament stellen, net als
God in de hof, de mens verantwoordelijk voor zijn zonden. Zij voeren geen verzachtende omstandigheden aan. Jakobus verklaart juist: “zo vaak iemand verzocht
wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna,
als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde” (Jak 1:14,15). Zonde is dus het toegeven
aan onze zelfzuchtige verlangens, hartstochten.
Een volgeling van Christus heeft een strijd te voeren tegen een inwendige vijand: het
hart. Die strijd kan gewonnen worden, al is die even moeilijk als tegen een vijand
buiten ons…. Paulus vraagt: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” Als hij
bij ‘wie’ aan een persoon dacht, dan zou het de duivel of satan zijn. Maar dat zegt hij
niet! Passend bij wat Christus ervaren heeft tijdens zijn leven, geeft hij voorbeelden
van bedreigingen van het leven van gelovigen door mensen: “Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?” (Rom
8:35). In dit verband spreekt hij over gelovigen als ‘overwinnaars’. Welke overwinning
behalen zij dan? Die op de valse leer van de leugenprofeten – door Johannes in zijn
eerste brief antichrist en de boze genoemd – zodat zij die niet aannemen om van de
Jan Koert Davids
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vervolging af te komen, maar juist getuigen van de waarheid; op ‘de wereld’ (Joh
16:33; 1 Joh 5:5), door ervoor te zorgen niet in situaties te komen waarin de verleiding
te groot wordt; op zichzelf, door te strijden tegen hun zwakke momenten en schadelijke begeerten; op de dood, door niet te zondigen; op het kwade dat vijandige mensen de ware gelovigen aandoen, door hun haat te vergelden met goed te doen (Rom
12:17-21); etc. In geen van de brieven wordt de gelovigen gevraagd de duivel of de
satan als wezen te overwinnen. Wel om niet toe te geven aan de verleiding van het hart,
niet te kiezen voor een gemakkelijk en aangenaam leven. Dit inzicht toont waar wij
door Christus’ reddingswerk van verlost moeten worden: ons eigen ik. Wie met zijn
hulp die strijd wint, zal bij zijn komst uit de hemel ook verlost worden van alle verleidingen en bedreigingen van de Godvijandige wereld.
Wat God zegt over een kwade macht
Naast dit alles hebben we ook een verklaring van God Zelf. Hij zegt namelijk nadrukkelijk, in heldere taal, dat er naast Hem geen bovennatuurlijke macht is, ook niet een
die verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Dat is een heidens geloof dat in
Israël ingang heeft gevonden toen het onder de wereldmacht Perzië leefde (Jesaja
45:5-7). We doen er verstandig aan gelovig bij deze verklaring van God te blijven. Die
bevrijdt ons enerzijds van angst voor zo’n angstwekkend wezen, en doet ons anderzijds beseﬀen welke verantwoordelijkheid het enige wezen heeft dat wel achter het
kwaad zit: de mens, waaronder ikzelf (o.a. Jakobus 1:13-15 – let op dat er wat verzoeking betreft voor Jakobus alleen de keus is tussen God en de mens).
De Geest van God en de geest van de mens
De evangelieschrijvers doen er alles aan om te laten zien dat Jezus door Gods Geest
wordt geleid. Bij zijn doop daalt de Geest op Hem neer en is Hij “vol van de heilige
Geest” (Luc 3:22; 4:1). Johannes getuigt hierna: “En ik heb gezien en getuigd, dat
deze de Zoon van God is” (Joh 1:34). Na zijn doop ‘drijft’ die Geest Hem naar de
woestijn (Mar 1:12). Daaruit keert Hij “in de kracht van de Geest terug naar Galilea” (Luc 4:14). In Nazaret leest Hij dan de woorden uit Jesaja voor: “De Geest van de
Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft” (Luc 4:18), en past die toe op Zichzelf.
Uit alle mensen die naar Johannes zijn gekomen om gedoopt te worden, treedt Jezus
naar voren als de Mens die Gods Geest ten volle in zich heeft. Uit alles wat Hij zegt en
doet, blijkt dat Hij zich door die Geest laat leiden en niet door zijn menselijke natuur,
zijn omgeving, de omstandigheden. Daaruit blijkt Wie zijn werkelijke Vader is, met
Wie Hij in een innige verbondenheid leeft. En wel zodanig dat Hij zegt één te zijn met
Hem; m.a.w. één van zin, eensgezind met Hem. Een echte christen is dan ook hij of
zij die op zijn of haar beurt één met Christus is; d.w.z. in innige verbondenheid met
Hem leeft en één van zin met Hem is. In Christus is die mens verbonden met God.
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41. Duivel — samenvatting en aanvullingen (2)
Wie dat ten volle inziet en gelooft, ziet ook meteen het contrast met wie dit niet is.
God toont ons geen grijs gebied. Het is altijd ja of nee, en geen ja maar of misschien.
Daarom is wie niet voor Hem is tegen Hem (zie Mat 12:30). Zo is het ook met de tegenstelling tussen wie door de Geest van God wordt geleid en wie niet. De eerste
heeft een ‘goed hart’, dat is vernieuwd door de Geest van God – hij of zij is een
‘geestelijk’ mens. De tweede heeft een ‘boos hart’ (zie Luc 6:45, Mat 15:19) – hij of zij
is een natuurlijk, aards, ongeestelijk mens. Boos moet verstaan worden in de zin van
het slechte dat zo’n mens bedenkt en doet; wat niet van God komt, maar uit de
mens – en die heeft helaas door zijn natuurlijke geboorte een verderfelijke natuur.
Wie leest wat Jezus daarover zegt, merke op dat Hij nooit iemand anders de schuld
daarvan geeft dan de mens (zie bijvoorbeeld Mat 18:8,9). Het meest duidelijk – en
voor onze studie meest belangrijk – is als Petrus Hem ervan wil weerhouden naar
Jeruzalem te gaan om daar te sterven: “Ga weg, achter Mij, satan; u bent Mij een
aanstoot, want u bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen” (Mat 16:23). Dus niet bedacht op die van een bovennatuurlijk wezen, maar
van de mensen. Dat zijn de twee mogelijkheden; er zijn geen andere. Door zijn houding is Petrus op dat moment één met Jezus’ tegenstanders (= satan). Zij zijn ‘satan’
vanwege hun plan Jezus te doden, zodat duidelijk zou worden dat Hij niet de Messias
kon zijn. Petrus is ‘satan’ omdat hij Jezus wil verhinderen zijn leven te oﬀeren, zonder het gevolg in te zien dat diens missie om de wereld te behouden dan mislukt was
– dan zou Hij inderdaad de Messias niet zijn.
Ongeestelijke mensen noemt Jezus ‘van beneden’, ‘van deze wereld’. Zij zijn aardsgezind en denken en handelen vanuit wat zij van belang vinden voor dit leven, zelfs
als zij zeggen religieus te zijn. Omdat zij niet zijn wedergeboren door Gods Geest
komen zij niet verder dan denken en doen wat hun (voor)ouders hebben gedaan en
hun omgeving hen ingeeft, Adam volgend in zijn zonde (Rom 5:12-14). Hun leven
toont dat zij hem als vader hebben en niet God. Johannes zegt het zo: “Hieraan zijn
de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God” (1 Joh 3:10).
De goede boodschap is dat Jezus de natuurlijke mens in zichzelf overwonnen heeft.
Nergens staat dat Hij de duivel of de satan heeft overwonnen; wel dat Hij ‘de wereld’
heeft overwonnen. Hij wil die overwinning delen met anderen die verstaan wat het
betekent om wedergeboren te worden door water en Geest, en dat ook van harte
zelf willen. Jezus’ uitleg van zijn gelijkenis van het onkruid is één van de voorbeelden
van die grote overwinning en het einde van de macht en invloed van de duivel; namelijk “al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven” “zij zullen
hen in de vurige oven werpen. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het
Koninkrijk van hun Vader” (zie Mat 13:37-43).
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Nieuwe serie videopresentaties
Inleiding op de Bijbel
Na de dvd met drie videopresentaties waarin de sprekers bewijzen geven voor
een Schepper en voorbeelden geven van voorzeggingen in de Bijbel van toekomstige gebeurtenissen die precies zijn uitgekomen, hebben wij nu een tweede serie
videopresentaties onder het thema Inleiding op de Bijbel.
Hierin introduceren wij de Bijbel aan wie niet (zo) vertrouwd is met dit Boek.
Ze geven u een antwoord op de vragen of de Bijbel nog belangrijk is in deze tijd,
welke boeken u in de Bijbel kunt vinden en wie daarin de hoofdpersonen zijn.
De titels zijn:
1. Waarom belangstelling hebben voor de Bijbel?
2. De boeken van de Bijbel
3. Wie zijn de hoofdpersonen in het Oude Testament 1
4. Wie zijn de hoofdpersonen in het Oude Testament 2
5. Wie zijn de hoofdpersonen in het Nieuwe Testament 1
6. Wie zijn de hoofdpersonen in het Nieuwe Testament 1
De presentaties zijn (nog) niet op dvd verkrijgbaar, maar u kunt ze via links op
YouTube bekijken via de pagina’s Eﬀectief Bijbellezen en Boeken en dvd’s op onze website metopenbijbel.nl.
Ook de andere drie presentaties zijn op onze website te bekijken De titels zijn:
1. Waarom geloven in een God Die ik niet kan zien. Hierin geven wij voorbeelden uit de natuurwereld die zonder een Schepper niet zouden kunnen bestaan. Daarnaast gaan we kort in op enkele voorzeggingen in de Bijbel. Omdat die niet bij toeval zijn uitgekomen, wijzen zij op het bestaan van God.
Op die voorzeggingen gaan wij in de twee
andere presentaties uitgebreider in.
2. Precieze voorzeggingen 1. Deze presentatie
gaat in op voorzeggingen over volken die
rond Israël wonen.
3. Precieze voorzeggingen 2. Hier gaan we in
op voorzeggingen over het volk Israël.
Deze drie presentaties zijn enkele jaren geleden
met dit tijdschrift meegestuurd. Indien u de dvd
nog niet hebt, kunt u deze bij ons aanvragen.
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